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V. DE BEDRIJFSREGELING. O m het bedrijf te kunnen regelen; moet men eerst weten wat er aanwezig is, omvang, aard en toestand daarvan kennen.' èn op de hoogte
zijn van feiten en omstandigheden, die daarop van invloed zijn.
Dit alles moet vastgelegd en verwerkt worden in vormen* die het
mogelijk maken om „achter de schrijftafel" de regeling op te stellen.
. W a a r u i t het te verzamelen materiaal bestaat, wordt hieronder besproken.
.i1. - .. ;
* '
.
A . Vastlegging van de uitgestrektheid van het boschcomplex,
den aard van de perceelen, waaruit het bestaat.'

en van

•, Tot dit doel dienen:
>
,'
I. De kaarten.
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Het aantal, de^soort en de schaal der kaarten hangt af van de grootte
van het boschcomplex.
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, W a n n e e r niet volledige eigen opmeting plaatsvindt, zal het kaartwerk
moeten berusten op de kadastrale gegevens. M e t de kadastrale'kaart als
grondslag; worden de grenzen van de terreingedeelten, die in aard en.bezetting verschillen, ingemeten en ingeteekënd. Voorzoover niet reeds, in
de kadastrale kaart aanwezig, dienen ook wegen, paden en waterloopëa
;
'ingemeten te worden.
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Schaal.
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- Is de grootte van het boschcomplex hoogstens 200 ha, dan neme menals schaal voor het kaartwerk 1 : 2500. , ..
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; W a n n e e r dè oppervlakte grooter is dan. 200 ha, leidt die schaal tot
onoverzichtelijkheid, en passé men de schaal 1 : 5000 toe.
Beide schalen veroorloven in voldoende mate het inteekenen: van
1
details.
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>v Overschrijdt de oppervlakte de grootte van 500 ha, dan is het, terwille
.van een overzicht over het geheel, gewenscht om naast het kaartwerk
1 : 5000 ook nóg een overzichtskaart met schaal 1 : 10-000 te vervaardigen.
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Terrein-indeeling.
' ""
r
- O m zich op het terrein "voldoende duidelijk te kunnen oriënteéren, en
'teneinde bij de uitvoering van werkzaamheden (zooals 'bijv. gróndbewer-
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king, planten, dunnen, kappen enz.) geen te lange afstanden tot een
weg te hebben, alsmede voor het scheppen van overzicht, orde en regelmaat in het algemeen, is het noodzakelijk het terrein van het bosch,complex door middel van wegen en sleuven te verdeelen in onderdeelen,
die voldoening aan voornoemde e;schen mogelijk maken. Die onderdeelen duidt men aan als vakken. Deze indeeling in vakken is zooveel
mogelijk als blijvend bedoeld. Hierbij moet gestreefd worden naar een
zoo groot mogelijke regelmatigheid en overzichtelijkheid. D i t behoeft niet
te ontaarden in het leggen van een net van vierkanten over het terrein.
Zooveel mogelijk wordt voor de vakgrenzen gebruik gemaakt van bestaande wegen en waterloopen. W a a r dit niet mogelijk is, of de indeeling
daardoor te onregelmatig zou worden, worden er sleuven aangelegd om
de vakgrenzen op het terrein aan te geven. Er worde naar gestreefd
steeds vier vakken in één hoekpunt te laten samenkomen.
D e vakken moeten niet te ongelijk van grootte, en niet te onregelmatig van vorm (niet te langgerekt of te gebogen) zijn, '
In de praktijk is gebleken dat een vak — wil het voldoen aan de bovengenoemde eischen — niet grooter moet zijn dan ongeveer 25 ha. Overigens moet voor elk geval de vakgrootte naar omstandigheden bepaald
worden^ waarbij men zich echter niet té veel door het thans aanwezige
moet laten leiden, doch ervan moet uitgaan, dat de vakin deeling ook voor
de toekomst zooveel mogelijk blijvend moet zijp.
Voor kleinere complexen, en bij een sterke variatie in den aard van de
bezetting met bosch, welke, men als in hoofdzaak blijvend mag aannemen, zullen klemere vakken op hun plaats zijn. M e n make echter
een vak niet kleiner dan ongeveer 8 ha.
In grootere complexen, waar weinig variatie aanwezig of te verwachten is, maakt men grootere vakken, waarbij, zooals gezegd, ,de grootte van
ongeveer 25 ha niet overschreden moet worden.
D e vakken worden aangeduid door nummering met arabische cijfers,
beginnend in den Z . O . hoek van het terrein, doorgaande in Westelijke
richting tot de grens, en vandaar terug Oostwaarts tot de grens, enz.
Deze vakindeeling is dus uitsluitend een terrein-indeeling voor praktische doeleinden. Zij is het raamwerk voor de vastlegging, de inventaris eering, van het daarbinnen voorkomende detail naar zijn verschillenden aard.
Binnen elk vak wordt elke verschillende opstandsvorm of gebruiksvorm van den grond ingemeten en ingeteekend. Deze onderdeelen binnen een vak duidt men aan als afdeeüng.
*
Opstandsvormen worden onderscheiden naar verschillen in hoofdhoutsoort, naar leeftijd (leeftijdsklassen van 10 of 20 jaren), en naar
verschil in bedrijfsvorm (bijv. hakhout tegenover opgaand bosch). O o k
de leeggekapte oppervlakten worden afzonderlijk onderscheiden.
Naar den gebruiksvorm van den grond worden onderscheiden : bouwland, grasland, boomgaard, kweekerij, woesten grond* duinen én stuifzand, gebouwen en erven.
.
M e n vorme geen afdeelingen, kleiner, dan 0,50 ha.
D e afdeelingen worden op de kaart aangeduid door latijnsche kleine
letters, in volgorde volgens hetzelfde systeem als de vaknummermg.
O p het terrein worden slechts de vaknummers aangegeven, door vermelding op paaltjes op de hoekpunten.

'
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Het is gewenscht de volgende kaarten te vervaardigen :
"
<~ :
a. een kadastrale kaart, waarbij behoort een afschrift of- uittreksel van'
den kadastralen legger, zoodat men de nummers en de grootte van. elk
der kadastrale perceelen weet.
,
b. een meetkaart. Deze kaart is bestemd om er ieder jaar de veranderingen in den toestand,- ontstaan door velling, aanplant enz, in te teekenen.
*
' ••
.
. :
c. een bedrijfskaart. Hierop is met kleuren, al of niet aangevuld met
andere aanduidingen, de toestand weergegeven ten tijde van de opname, Zij dient voor overzicht, en blijft gedurende de periode waarvoor zij bedoeld is, onveranderd.
,,
O p de kaarten moet worden vermeld :
.
1. de naam van het complex.
: '.. .
:
2. jaar en datum van opname.
^
. ^
. •.
t.
3. de schaal.
,
,.
T :
.
4. een pijl, die de richting Noord aangeeft, terwijl, zoo eenigszins mogelijk, de Noord-richting loodrecht moet staan op den bovenrand van
de kaart. '
. . . . . . . ..
v
.
- ^ . ...
5. een Verklaring der gebruikte kleuren en verdere aanduidingen.
II. De opstands~beschrijving.
.
Elke afdeeling wordt beschreven volgens een vast schema op formulieren. Dit schema bevat de volgende punten :*)
' :<
'
Aanduiding van het boschcomplex.
*:. _ "•
•
Datum van beschrijving. ,
"":
,
* .
1
Vaknummer. Oppervlakte.
•
" •
>
'
r
;
Afdeelingslêtter. Oppervlakte/
" ^
'
1. OPSTAND. t '
A . Beschrijving.
•
,,
a. Aardden samenstelling.
b. W i j z e van ontstaan.
• c. Gezondheid. .
.
:
d. Groei.
e. Stamvorm,
: ' .;
f. Kroonontwikkeling.
g. Sluiting.
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B. Cijfergegevens.
„ '.
'
. ' ,. ' 1
'
a. Leeftijd. (Jaar van a a n l e g ) . ,
'/•,,
b. Gemiddelde diameter.
"v ; , ^ ' .
c. Gemiddelde hoogte., .
":
• T ".- . . t
d. Groeiklasse. (Boniteit). . . ' /
e. Volkomenheidsgraad.
V
.. . /
' ;•
f. Houtvoorraad. (Opstandsinhoud). . ..
g. Stamtal pier ha.
,
i
.\
2. GROND EN TERREIN.
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a. Grondsoort en aard van den grond. Grondprofiel.
b. Grondbedekking.
7 "
"*
'
' f '
c. Topografie.*
' "
.
*) Een toelichting tot deze punten volgt na het schema. '
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3. KAPBAARHEID.
' . "
4. TE NEMEN MAATREGELEN.
5. BIJZONDERHEDEN.
•

/ .

'
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TOELICHTING TOT DEZE PUNTEN.

Oppervlakten. Deze worden aangegeven tot in aren (dus 2 decimalen
achter het cijfer der h a ) . ,
Aard en samenstelling van den opstand. D e aard kan zijn : opgaand
bosch, hakhout, griend, kapvlakte, woeste grond, duinen en stuifzand, bouwland, grasland, boomgaard, kweekerij, moestuin, gebouwen, erven.
, :
Betreffende de samenstelling wordt opgegeven: de houtsoort of
hoo/dhoutsoort: de meng houtsoorten voorzoover deze opstandsvormend zijn of kunnen zijn, en de aard van de menging ; het procentsgewijze aandeel in de oppervlakte van de afdeeling dat de verschillende houtsoorten innemen ; vul- en drijfhout; éventueele onderplanting of onderzaaiing,
V/ijze van ontstaan van den opstand. Zaaien, planten of natuurlijke
verjonging ? Opgave van het verband, waarin geplant en/of gezaaid werd.
,
•
i
Gezondheid van den opstand. Algemeene indruk;. Ziekten, aantastingen
en beschadigingen, en eventueele thans waarneembare resultaten
van vroeger plaatsgevonden gebeurtenissen. .
•
Groei. Algemeene toestand, Eventtfeele bijzonderheden omtrent hoogtegroei of diktegroei afzonderlijk. •
Stamvorm. Goed ; matig ; slecht; met nadere aanduidingen.
Kroonontwikkeling.
N o r m a a l ; matig ontwikkeld ; slecht; met nadere
aanduidingen.
.
1
..
Sluiting. Dicht; noymaal; matig ; o p e n ; onvoldoende.
,,
Leeftijd. D e werkelijke leeftijd moet worden opgegeven. W a a r mogelijk
kan deze bepaald worden aan versche stronken of aan boorspanen.
Zooveel mogelijk controleeren met voorhanden gegevens. Daar
plantsoen van verschillenden leeftijd gebruikt wordt, kan niet volstaan worden met vermelding van het jaar van aanleg. W a a r toer
passelijk, wordt naast het jaar van aanleg vermeld :
jarig plant-*
soen.
Gemiddelde diameter. Gewerkt wordt met de diameter op 1,30 m boven
den grond (borsthoogte). D e vaststelling van de gemiddelde diameter kan op verschillende wijze geschieden. ïn regelmatige opstanden kan men op proefstrooken de diameters van een aantal boomen
meten, en hieruit rekenkundig het gemiddelde vaststellen. Is een opstand nieit regelmatig, of wil men grootere zekerheid, dan worden
- alle stammen geklemd. A a n de hand van de gebruikelijke tabellen
wordt uit deze gegevens het totale stamoppervlak van den opstand
bepaald* Dit deelende door het totale aantal stammen, verkrijgt men
het gemiddelde stamoppervlak per boom (het stamoppervlak van
den middenboom). Bij dit gemiddelde istamoppervlak vind men in de
tabel voornoemd de daarbij behoorende diameter, welke dus de gemiddelde diameter van den opstand is.
•
D e .gemiddelde diameter wordt op heele centimeters afgerond.
Gemiddelde hoogte. Dezê kan op verschillende wijzen bepaald worden.

i.
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In regelmatige opstanden meet men van eéri aantal boömën die de
berekende gemiddelde diameter hebben, de hoogte, en berekent
daaruit de gemiddelde hoogte. Is een opstand zéér onregelmatig, of
is dé leeftijd ervan boven 100 jaar; dan verdient het aanbeveling
. - om van een niet te klein aantal boomen van verschillende diameter :
onder, gelijk aan, en boven de gemiddelde, de hoogte te meten.' Deze
worden in een grafiek vastgelegd, 'waarin dan de hoogtecurve geteekend wordt. O p de plaats van de gemiddelde diameter kan men
- dan de daarbij behoorende gemiddelde hoogte aflezen.
H e t is voldoende nauwkeurig als men de gemiddelde hoogte afrondt tot op een halve meter.
' ;
'
*
Groeiklasse. (Bonitèit), Deze wordt bepaald op grond; vati leeftijd en
gemiddelde opstandshoogte. Voor groveden geschiedt dit aan de
hand van de grafiek, behoorende bij de (voorloopige) opbrengsttabel, opgenomen in de eerder genoemde "Richtlijnen bedrijfsregeling". Deze grafiek begint pas bij 25-jarigen leeftijd van den opstand. Voor jongere opstanden op terrein waar niet reeds eerder
dénnenbosch stond, ontbreekt dus de grondslag. Definitieve vaststelling van de groeiklasse diént hier pas te geschieden zoodra dit
volgens dë opbrengstgrafiek mogelijk is. Voor de volledigheid van
het bedrijfsplan is h.et echter noodzakelijk om ook voor zulke ter' reinën de boniteit voorloopig althans benaderend vast te stellen.
O p grond van vergelijking en evenredige'verwerking van de cijfers,
gegeven in de (duitsche) opbrengsttabellen v a n ' S c h w a p p a c h
en dié van G e h r h a r d, en die van de opbrengsttabel uit de .Richtlijnen', mag aangenomen worden dat de lengte op 10-jarigen leeftijd voor de nëderlaridsche groëiklassen als volgt is :
1

-' V

groeiklasse I : 3,1
J
•
„
II': 2,5
•
„
III : 1,8
. I V : " 1.7

•
-

m . .
m ' '
m
m • •.

.
-

O m de te bereiken lengte op de overige 5-jarige leeftijdstrappen
tusschen 0 en 10, en tusschen 10 en 25 jaar aan te geven, moet bij
• gebrek aan nadere gegevens uitgegaan worden van de aanname, dat
. . de lengte-toeneming in elk dier periodes gelijkmatig is. O p grond
van deze noodgedwongen aanname zal onderstaande tabel als richt1
. lijn-kunnen worden aanvaard:
• „j •.. •
. / -l• •
. • "• f . • > • • . > . • •, • i , V
•
';..
•:
•
., .
.
j
GROVEDEN. LENGTE IN METERS. •
... •
Leeftijd

J

Groèikl. II

Grocikl. III

Groeikl. I V

1,2
1,5 "
'
0,9 v * 0,8
5'3,1 '
1,8
'
io
-'2,5
1,7
!
;
• 15 •
3.1
5,4
3,3
'4,5 ' .
'6.0
10,0
20
6,5 ; 8,5
.* j
Het spreekt vanzelf, dat deze tabel met oordeel moet worden
gebruikt. O o k het algemeerie beeld, in vergelijking met ander jong
bosch op bekende bonitëiten moet in aanmerking worden genomen.
Tevens dient të. worden bedacht, dat geplant bosch een snellere
jeugdgroei heeft da,n gezaaid b o s c h . /
'<•.'••
'
'•
J 1
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GroeikL I
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Voor andere houtsoorten moet voorloopig gebruik gemaakt worden van de duitsche opbrengsttabellen.
Volkomenheidsgraad. Dit gegeven is een uitdrukking van de mate waarin
de werkelijk aanwezige houtmassa van een opstand overeenkomt
met die, welke .normaal', d.i. volgens de opbrengsttabel, aanwezig
moet zijn. Hij wordt aangegeven van 1 af in één decimaal, dus 0.9 ;
0,8 enz.; eventueel 1,1 ; 1,2 enz.
Hij kan achteraf vastgesteld worden door den inhoud van eiken
opstand door meting te bepalen, en deze te vergelijken met den
normalen inhoud volgens de opbrengsttabel. Hij is dan een waardevolle aanwijzing voor den beheerder van het bosch, en een onmis, baar gegeven voor verdere berekeningen bij het opstellen van het
bedrijfsplan.
M e t het oog op bedrijfsregeling is echter een op zichzelf staande
schatting van den volkomenheidsgraad van eiken opstand van veel
grooter belang. M e t dit cijfer kan men namelijk de afzonderlijke
meting van eiken opstand achterwege laten, immers de werkelijke
houtmassa ervan vaststellen door den inhoud volgens de opbrengst•:'
tabel ermede te vermenigvuldigen.
D e schatting van den volkomenheidsgraad van een opstand vereischt inzicht, verkregen door ervaring, en bekendheid met opstandsbeelden. Hij berust niet alleen op de graad van sluiting, maar ook
op de ontwikkeling en den aard van den opstand en van de stammen afzonderlijk.
Houtvoorraad.
(Opstands'mhoud).
Dit is de houtmassa in kubieke, meters, die in den opstand aanwezig is. D e bepaling hiervan kan plaatshebben door meting, of door gebruikmaking van opbrengsttabellen.
Bepaling

van den opstandsinhoud

door

meting.

Deze kan op verschillende wijzen plaatsvinden.
Naaldhoutopstanden en loofhoutopstanden, ouder dan 40 jaar,
worden, als men groote nauwkeurigheid wenscht, geheel geklemd,
d.w.z. van eiken boom wordt de diameter gemeten. M e t behulp van
de dan te berekenen gemiddelde diameter (zie bl. 4) wordt vervolgens de gemiddelde hoogte bepaald (zie bl. 4 ) . Het product
van het totale stamoppervlak en de gemiddelde hoogte zou dan de
>
inhoud van den opstand zijn, indien alle stammen cylinders waren.
Daar dit laatste niet het geval is (elke stam wordt naar boven toe
dunner), moet bedoeld product gereduceerd worden. Deze reductiefactor, dié dus berust op het feit dat de vorm van den boomstam
geen cylinder is, noemt men het vormgetaL Het vormgetal is te omschrijven als de verhouding tuschen de werkelijke inhoud en de
cylinderinhoud. Het kan betrekking hebben op een afzonderlijken
boom, of op een opstand als geheel. .
D e vormgetallen voor verschillende stammen, ook van gelijke af; metingen, kunnen zeer uiteenloopen. W i l men dus een (gemiddeld)
vormgetal voor een opstand vaststellen, dan moet men van een niet
te gering aantal stammen het vormgetal bepalen. Het valt buiten
het bestek van deze artikelen om nader in te gaan op de wijze van
vaststelling yan vormgetallen.
.
.
•
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V o o r grovedcn vindt men in de »Richtlijnen bedrijfsregeling' op
bl. 18 een tabel waarin vormgetallen zijn aangegeven, waarmede
aan de hand van met schors gemeten diameters de werkelijke staminhoud zonder' schors tot 5 cm dikte berekend kan worden.
Is men met iets minder tevreden (doch ook de thans volgende
werkwijze geeft een behoorlijke mate van nauwkeurigheid), dan
geschiedt de meting door middel van proefvlakken of proefbanen
van bepaalde grootte.
I n het proefvlak of de proefbaan worden van alle stammen de
diameters gemeten en daarna op de meer beschreven wijze de gemiddelde öpstandshoogte bepaald. D e meting van de hoogte van den
boom met de gemiddelde diameter verrichte men ook aan boomen
buiten het proefvlak. M e t deze gegevens kan men den ópstandsinhoud van de bekende oppervlakte van het proefvlak berekenen.
Door vermenigvuldiging 'met het verhoudingscijfer tusschen oppervlakte proefvlak en totale oppervlakte van den opstand verkrijgt
men den inhoud van den opstand.
' >
Bij naaldhout wordt deze methode toegepast in opstanden, ouder
dan 20 jaar, indien meetbaar. '
.,
In zeer onregelmatige opstanden kan men als volgt tewerkgaan :
in één of twee proefbanen, of in den'geheelen opstand, worden van
alle stammen de diameters gemeten, uit deze cijfers de gemiddelde
diameter berekend, en daarna de gemiddelde hoogte bepaald. Indien
proefbanen gebruikt worden, wordt bovendien het totale aantal
stammen van den opstand geteld. In kubiektabellen wordt de boominhoud van den gemiddelden stam (stam met gemidelde diameter
en gemiddelde hoogte) afgelezen. Vermenigvuldiging hiervan met
het totale aantal stammen geeft de opstandsinhoud.
•
D e opstandsinhoud van naaldhout jonger dan 20 jaar, en van
loofhout jonger dan 40 jaar, wordt niet door meting bepaald, doch
onder gebruikmaking van opbrengsttabellen (zie hieronder). "
' Bepaling van den opstandsinhoud door middel
,
" . van opbrengsttabellen.
Opbrengsttabellen geven (naast , andere cijfers) de kubieke hoeveelheid hout per ha, die in .ideale' 'of »normale* opstanden van
bepaalden leeftijd aanwezig is, voor elke groeiklasse of boniteit afzonderlijk.
O m een opbrengsttabel te kunnen gebruiken, moeten dus de
groeiklasse en de leeftijd bekend zijn.
D e groeiklasse wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde
opstandshoogte en de leeftijd. Voor de vaststelling van de groeiklasse moet derhalve de gemiddelde opstandshoogte bepaald worden. Dit geschiedt via de gemiddelde 'diameter, zooals eerder beschreven werd.
••
, Yo \
D e leeftijd, indien niet bekend uit de administratie, wordt vastgesteld door middel van telling der jaarringen aan versche stronken
of aan boorspanen van een holle. boor.
A a n de hand van leeftijd en groeiklasse geeft de opbrengstgrafiek
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van de »Richtlijnen' de stam dikhoutmassa zonder schors tot 5 cm
dikte per ha voor groveden. ;
^ .
—
. . > m
. ^ Voor andere houtsoorten kan met het noodige overleg gebruik
gemaakt worden van de (duitsche) opbrengsttabellen.
.
*
- D e uit de opbrerigsttabellen geputte cijfers geven de .ideaal'aanwezige houtmassa. D e werkelijk aanwezige houtvoorraad is dan
. deze massa, vermenigvuldigd met de volkomenheidsgraad van den
opstand (zie bl. 6).
,
, Voor opstanden, wier leeftijd lager is dan die, welke in de opbrengsttabel als jongste is opgehomen, wordt de houtmassa vastge. steld door het naar den leeftijd evenredige deel van de massa bij
die jongste leeftijd te vermenigvuldigen met de volkomenheidsgraad.
D e houtvoorraadsbepaling door middel van meting der opstanden"
geeft uiteraard een nauwkeuriger cijfer dan de aflezing ervan in
opbrengstgrafieken en -tabellen. Voor bedrijfsregeling, is echter
veelal de laatste werkwijze voldoende nauwkeurig te achten ; men
kan de nauwkeurigheid, wat betreft de te verwachten kapmassa's,
. desgewenscht vergrooten door. bijvoorbeeld de opstanden uit de
normaal-oudste leeftijdsklasse te meten.
,,'
Stamtal per ha. Als meting plaatsvindt, waardoor het stamtal bekend
wordt, is dit gegeven belangrijk genoeg om afzonderlijk vermeldte worden in de opstandsbeschrijving. Afzonderlijke vaststelling,
onafhankelijk van verdere metingen, behoeft niet te geschieden.
2. GROND EN TERREIN. !
'. \ ' "
'' "
a. Aangegeven wordt de grondsoort en de aard van den grond. {Geologische formatie, en verder bijv. leem, leemig zand, zand, cfrofen fijnkorrelig, grintgehalte, open, dicht, droog, frisch, kleur en
derg.). Vervolgens het grondprofiel, en daaruit eventueel blijkende
grondbewerkingen.
. .••
..
,• •
b. Vermeld wordt de aard van de losse grondbedekking, (blad- of
naaldstrooisel, boschturf), en van de lage flora, {struiken, kruiden,
heide, boschbes, gras, mos.).
<•
c. Opgegeven w o r d t : .hoogte boven N . A . P . ; vlak, heuvelterrein of
helling ; expositie naar welke-hemëlrichting.
3. KAPBAARHEID.
/
Aangegeven wordt of de opstand kapbaar is of niet, indien ge„ wenscht, met korte nadere: toelichting ter motiveering van de . uitr
• -' spraak.
• ' ^4. TE NEMEN MAATREGELEN;
.
.
,r
Hier worden de in de periode der op te stellen bedrijfsregeling te
nemen maatregelen neergeschreven.
. ' ,
.
5.'bijzonderheden.
..,
•• '
Hier kunnen eventueel aanwezige bijzonderheden vernield worden,
die niet op hun plaats zijn bij vorige punten- Bijvoorbeeld : een enkel
groepje van den eigenlijken opstand afwijkende boomsoorten ; doqr
de afdeeling heenloopende of deze begrenzende wegen of lanen met
wegbeplanting grint- of leemgroeven en dergelijke.
O o k vroeger opgetreden ziekten en beschadigingen . vinden, hier
vermelding. .•
j ' .;
.. ..' • ....,
.. u ' .
r. „,'
" ; r. \
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V. De bedrijfsregeling.
.' •
'
•r
B. Het bedrijfsplan.
• • . / , -1.,
\
- , ;V , --i
Bij hét opstellen van de bedrijfsregeling ontwerpt men een beeld van
de te volgen gedragslijn binnen het kader van het geheel, en detailleert
deze binnen de periode van de eerstkomende 10 jaren (bedrijfsperiode).
Het bedrijfsplan bègint met een inleidend hoofdstuk, bevattende onmisbare of nuttige gegevens van allerlei aard, en algemeene beschouwingen.
11
D e punten, die iri dit hoofdstuk behandeld wórden zijn de volgende:
r j
Hoofdstuk L Algemeen gedeelte.
^
'
>
;
1, N a a m , grootte en ligging van het object. V 1 . . 1 -r- <
2. Geschiedkundige gegevens. W i j z e van ontstaan v a n het object in zijn
" tegenwoordigen vorm."" -* ;
' " « v • ;
- - - ; • *
3. Eigenaar. Gebruiksgérechtigden. Erfdienstbaarheden en anderé za;
kelijke lasten..
" . • •
'
• •• • '• '
Natuurschoon, Natuurbescherming. (Eventueele rangschikking onder
?
d é NatuurschÖonwët 1928. Eventueele subsidie'voor bewaring, van'
natuurschoon krachtens de Boschwet 1922.'Natuurmonumenten.) '
4. W i j z e van grensbevestiging. Kadastrale gegevens. Kaarten/- v
:
• 5. «Omschrijving der belendingen.
/
'• • * •
•• - - *
. '6. Ontsluiting en vervoer. (Wêgéri en sleuven — aard daarvan ' — ' a l
of niet openbaar. Waterwegen. Beteekenis dezer beide ten aanzien
van het vervoer. Spoorwegen -—stations — laadplaatsen).
!
7. Personeel. Gebouwen. Telefoonverbindingen. ,
.,
' • '•
8. Economische en agrarische gegevens. (Streekgegevens,'voorzoover
van belang voor het boschbezit. Arbeidstoestanden en loonstandaard..
Eventueele streekplan gegevens, voorzoover-van belang voor het
boschbezit).
• v ..
• . <•- , '•?.- •" •• •
• •
9. D e grond.'(Geologische herkomst. A a r d en kwaliteit).
10. Het terrein. (Hoogte boven N . A . P . Horizontaal, of. hellend. V l a k of
heuvelachtig. Afwatering).
11. Algemeene begroëiingstoestand en gebruik van den grond. (Bosch;
woeste'grond ; vennen ; landbouw- en weidegronden, enz.)
» ;
12. Hóutteeltkundige algemeene beschouwing* (Opgave van de boomsoorten, die krachtens de, groeiplaatsomstandigheden in aanmerking
r komen, met: nadere .aanduiding van,de gewenschte samenstelling en
behandeling van het bosch en van de verjongingen. A a n te bevelen
methoden van herbebossching en bebossching, en event. daarbij toe
v te passen bijzondere maatregelen). :
• .
:
13. Mogelijkheden en bijzonderheden ten aanzien van. den afzet, van hout
{
en nevenproducten.'
..
•'• .„; • •
14. Bedrijfsdoel en omloop. (Uiteenzetting, waarin op grond van groei.
plaatsomstandigheden, toegepaste houtsoorten en afzetmogelijkheden, beredeneerd wordt wat het bedrijfsdoel zal zijn, welke bedrijfsklassen onderscheiden zullen worden,. en welke omloop vastgesteld
• wordt.)
;
, . - . • : , .• •'• •.• ••
•.
•. ....
D ë volgende hoofdstukken leveren de gegevens en grondslagen, met
behulp waarvan tenslotte langs den weg van beschouwing en redeneering een regeling van het bedrijf ontworpen wordt. Zij bevattén, nader
aangeduid: l
/ ; '' * -1 " .•:
•
. *v
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a. Samenvattingen, overzichten, vastleggingen en berekeningen van
feiten en verhoudingen, benoodigd om vast te stellen hoeveelheid en aard
van hetgeen aanwezig is, en in hoeverre en in welke opzichten deze
afwijken van die. welke in het ideaal samengestelde bosch aanwezig
zouden moeten zijn., .
b. Een beredeneerd plan voor bedrijfsmaatregelen, welke leiden kunnen
;
tot een samenstelling van het bosch, die de ideale benadert. Dit plan
moet steeds het oog houden op twee fundamenteele eischen : zooveel
mogelijk gelijkmatigheid in jaarlijksche kapvlakte en houtopbrengst; bij
het streven naar opheffing van ongelijkmatigheden zooveel mogelijk geleidelijkheid betrachten, en onvermijdelijke offers beperken.
Zooals reeds eerder werd uiteengezet, wordt voorloopig naar die gelijkmatigheid gestreefd met betrekking tot de totalen in 10-jarige perioden.
( O f desnoods in 20-jarige perioden, als de aanwezige toestand zeer sterk
afwijkt van de ideale.)
c. Vaststelling van hetgeen in de eerstkomende bedrijfsperiode van 10
jaren dient te geschieden, wat betreft de kap, de dunningen, de cultuur
(herbebossching en bebossching), en verdere werkzaamheden. (Periodeplannen.)
>
•
.
Binnen die 10-jarige periode wordt weer getracht zooveel mogelijk
jaarlijksche gelijkheid te verwezenlijken in de telkens op te maken jaarplannen.
D e samenvattingen, overzichten, vastleggingen en berekeningen, hierboven bedoeld, zijn de volgende :
. 1.

Oppervlakten~registec.
D e gegevens van de öpstandsbeschrijvingen worden hierin systematisch samengevat. V a n elke afdeeling wordt de oppendakte ingevuld in
de kolom waarin deze krachtens den aard van de bezetting of het gebruik
van den grond thuishoort. In de kolommen worden onderscheiden : a.
boschterrein, gescheiden in naaldhout (nader verdeeld in groveden,
Oostenr. of Corsik. den, Europ. of Jap. lariks, Douglas, overig naaldhout) en loofhout (nader verdeeld in inl. eik, beuk, overig loofhout), verder hakhout en kapvlakte; b. woeste g r o n d ; c. bouwland, grasland,
boomgaard, kweekerij ; d. gebouwen, erven, tuinen ; e. wegen breeder
dan 6 m ; f. bedrijfsklasse I g. leeftijdsklasse ; h. groeiklasse (boniteit) ;
i. kapbaarheïd ; j. gemiddelde opstandshoogte ; k. gemiddelde diameter;
1. stamtal per h a ; m. houtvoorraad — in afzonderlijke kolommen de
houtvoorraad per ha, en die van de afdeeling.
Door optelling van de kolommen verkrijgt men een overzicht van de
totale oppervlakten die door de onderscheiden vormen van grondbezetting en -gebruik worden ingenomen.
2. Leeftijdsktasse~overzicht. (Aandeelen der door bosch van elk der
leeftijdsklassen bezette oppervlakten in de totale oppervlakte).
Door afzonderlijke optelling van de oppervlakten van elke leeftijdsklasse, zooals die in het 'oppervlakten-register zijn vermeld, legt men
vast welk aandeel elke leeftijdsklasse inneemt in de totale boschoppervlakte. Deze aanwezige toestand vergelijkt men met de ideale verdeeling
in gelijke aandeelen. .
Deze vergelijkende vastlegging neemt men op in den vorm van een
tabel en in dien van een eenvoudige grafische voorstelling.

3. Houtvoorraad en aanwas.
'
Zooals in het tweede dezer artikelen werd uiteengezet, 'is de vólkomen
juiste bedrijfsregeling alleen uitvoerbaar bij de ideale samenstelling van
het bosch. Gekapt wordt dan jaarlijks eenzelfde oppervlakte, geoogst
wordt een jaarlijks gelijke hoeveelheid h o u t : de houtvoorraad blijft onverminderd in stand > de totale jaar-aanwas is juist gelijk aan de opstandsinhoud van de oudste, voor velling bestemde, jaartrap,
Ter beoordeel in cf van de geoorloofde kap in een niet ideaal samen- .
gesteld boschcomplex zijn hét dus de gegevens : werkelijk aanwezige
houtvoorraad en samenstelling daarvan, en werkelijk plaatsvindende aanwas, in vergelijking met die béide in het ideaal samengestelde bosch, die
een zeer belangrijke grondslag vormen.
"
. . .
' .
\ '
D e vaststelling dier gegevens, en van wat daarvoor noodig is, én de
vorm, waarin dit in het bedrijfsplan geschiedt, wordt hieronder besproken.
• •''•' — - . :
, r ••
' •
A» De werkelijke aanwezige

houtvoorraad.

D e wijze van vaststelling van den opstandsinhoud van een afdeeling
werd hiervóór uiteengezet in de toelichting op punt I, B.f. .van de opstandsbeschrijving; D e aldus vastgestelde houtvoorraad-cijfers zijn opgenomen in het oppervlakten-register. ' . 4: / ,
v.
Hou tv oofraads-o verzicht
D e massa-cijfers der afzonderlijke opstanden worden uit het oppervlakten-register overgenomen in een overzicht, gesplitst naar de leeftijdsklassen. , .
•
.
• >
•
•. .,.:
•, V
Door optelling verkrijgt men de totalen der houtmassa voor elke leeftijdsklasse, en voor het geheele complex. .
,

;

B. Dè ideale houtvoorraad.

•• '

-

Voor de vaststell'ng hiervan wordt in elke leeftijdsklasse de ideale
óppervlakte ondergebracht, en voor elke leeftijdsklasse de ideale houtvoorraad afgelezen, voor groveden in de opbrengstgrafiek van de „Richtlijnen". Voor deze aflezing moet de boniteit bekend zijn, en hier is het
'oogenblik, waarop de gemiddelde'boniteit te hulp moet worden geroepen :
'er wordt van uitgegaan, dat bij de ideale samenstelling van het bosch de
boniteit van elke leeftijdsklasse de gemiddelde is, die voor de bedrijfsklasse geldt.
,
,
•
:
Hier blijkt de noodzaak van de samenstelling van één overzicht, dat
het mogelijk maakt dé gemiddelde boniteit van de bedrijfsklasse te be'rekehen. D i t overzicht wordt opgenomen in den vorm van het
'

Boriiteiten-ovérzicht.

. v'

,

I n dit overzicht worden de afdeelingen in volgorde onder elkaar opge'somd, en naast elke afdeeling wórdt de oppervlakte opgenomen binnen
•de hoofdkölom der leeftijdsklasse in de kolom der daarbinnen weer onderscheiden gróeiklasseh. ( W a a r o m deze invulling gescheiden riaar'leeftijdsklasse geschiedt, blijkt later oj^ bl. 13). 1
- . t
•. • *
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D e invulling van dit overzicht is een eenvoudige overneming van dit
gegeven uit de opstandsbeschrijvingen.
,
t
.N
Door optelling der kolommen verkrijgt men de totale oppervlakte, die
binnen elke leeftijdsklasse door elk der boniteiten wordt ingenomen,
zoodat men op de vroeger beschreven wijze de gemiddelde boniteit van
elke leeftijdsklasse kan berekenen, en uit deze de gemiddelde boniteit van
de geheele bedrijfsklasse;
<
•
,
Is op deze wijze de gemiddelde boniteit van de bedrijfsklasse bekend,
dan wordt deze, zooals• zooeven gezegd werd, voor de berekening van
den. idealen voorraad toegekend, aan elke leeftijdsklasse.
Ter vereenvoudiging van de berekening wordt aangenomen, dat ïn
het ideaal samengestelde bosch de geheele oppervlakte in elke leeftijdsklasse de gemiddelde leeftijd heeft, dus resp. 5, 15, 25 enz. jaren oud is.
Voor elke leeftijdsklasse afzonderlijk wordt dan (voor groveden in de
opbrengstgrafiek van de .Richtlijnen') afgelezen hoe groot voor de berekende gemiddelde boniteit de ideale hoqtvoorraad per ha is op.
de leeftijden van resp. 5, 15, 25 jenz. jaar. Dit cijfer, vermenigvuldigd
met de ideale oppervlakte per leeftijdsklasse, geeft dén idealen houtvoorraad der leeftijdsklasse, en de som daarvan die der bedrijf sklasse.
(Voor de leeftijden 5 en 15 jaren, die niet in de opbrengstgrafiek
of -tabel voorkomen, kan men het evenredige deel nemen van de massacijfers op 25-jarigen leeftijd, dus 5/25 en 15/25.)
"
- " r
»

*

*

*

.

A a n de hand van de aldus verkregen cijfers kan men een vergelijking
maken tusschen de werkelijk aanwezige voorraad en de samenstelling
daarvan, en diezelfde gegevens in den idealen toestand/Het verdient
aanbeveling deze vergelijking zoowel in tabelvorm als grafisch op te
stellen,
"
C. De vaststelling van de werkelijk ie verwachten

aanwas.

Feitelijk zou deze voor eiken opstand afzonderlijk vastgesteld moeten
worden. Dit zou een omvangrijke arbeid zijn; terwijl de nauwkeurigheid
van de uitkomst ervan daarmede niet evenredig zou zijn. Daaróm wordt
dit gegeven benaderd op eenvoudigere wijzé. Iedere leeftijdsklasse wordt
daarbij als een geheel genomen. Voor elke leeftijdsklasse wordt (voor
groveden uit <de opbrengstgrafiek van de »Richtlijnen') afgelezen met
welke hoeveelheid de houtmassa toeneemt in de, 10 jaren van de bedrijf speriode. O o k hier wordt weer gerekend met gemiddelde leeftijden :
voor de eerste leeftijdsklasse geldt de aanwas van de houtmassa op
5-jarigen leeftijd tot die op 15-jarigen leeftijd, voor de- tweede die van
15 tot 25 jaar, enz.
Voor deze aflezing moet dus de gemiddelde boniteit van elke leeftijdsklasse bekend zijn, welke in het boniteiten-overzicht berekend werd (zie
bl. 12),
. ;4
<
D e aldus afgelezen houtmassa-aanwas is die van ideaal: bosch. O m
dus de werkelijk te verwachten aanwas van het bosch in kwest'e vast
te stellen, moet dit cijfer gecorrigeerd worden met de gemiddelde volkomenheidsgraad van de leeftijdsklasse. ,
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Het bedrijfsplan dient dus ook een onderdeel te bevatten, waarin dit
gegeven berekend wordt. Dit onderdeel is het ' .
..• • .,
;
v

Vplkomenheids-overzicht.:

,. j

Hierin worden alle afdeelingen in volgorde onder elkaar opgesomd.
Naast elke afdeeling wordt de volkomenheidsgraad uit de opstandsbeschrijving overgenomen. D e volkomenheidsgraad werd in een vorig artikel omschreven als de verhouding tusschen werkelijk aanwezige houtvoorraad in een opstand en de ideale volgens de opbrengsttabel. Inplaats
van de oppervlakte te vermenigvuldigen met de volgens de .volkomenheidsgraad gereduceerdé houtmassa, kan men natuurlijk evengoed de
oppervlakte reduceeren volgens de volkomenheidsgraad en deze gereduceerde oppervlakte vermenigvuldigen met de ideale houtmassa. D e gereduceerde oppervlakte is ook een. uitdrukking van de vqlkomenheidsgraad.
Het gegeven van de gereduceerde oppervlakte is ; de eenvoudigste weg
ter berekening van de gemiddelde volkomenheidsgraad van een boschcomplex.
• '.
• ~ ' •. .•.
. •••
In het volkomenheids-overzicht wordt de met de volkomenheids graad
gereduceerde oppervlakte van elke afdeelingi ingevuld binnen de hoofdkolom der leeftijdsklasse in de kolom der daarbinnen weer onderscheiden
groeiklassen. Door optelling" der kolommen verkrijgt men de totale gereduceerde'oppervlakte van elke boniteit binnen elke leeftijdsklasse, en
die van elke leeftijdsklasse als geheel. *
•'
• D e verhouding tusschen déze gereduceerde oppervlakten en de werkelijke oppervlakten is de, gemiddelde volkomenheidsgraad, resp. van
elke boniteit binnen elk der leeftijdsklassen, en van elke leeftijdsklasse
als geheel. D e eerste is een waardevolle aanwijzer ter beoordeeling van
boschbouwkundigê toestanden. D e tweede is noodzakelijk, zooals hiervóór bleek, voor de berekening van de werkelijk te verwachten aanwas.
*

' *

*

Vermenigvuldiging van het met de gemiddelde volkomenheidsgraad
gecorrigeerde aanwascijfer met de oppervlakte, geeft de werkelijk te
verwachten aanwas per leeftijdsklasse. Door optelling„ heeft men dan de
totale te verwachten aanwas der bedrijfsklasse.
•
* ,
'; . .
Bij deze berekening moet men nog rekening houden met het feit, dat
in de 10-jarige bedrijfsperiode een oppervlakte oud bosch uit de oudste
leeftijdsklasse(n) door velling verdwijnt, en diezelfde oppervlakte als
cultuur haar intrede doet in de jongste leeftijdsklasse.
Voor de oppervlakte oud bosch,. die in den loop dter 10 jaren gekapt
zal worden, moeten gemiddeld slechts 5. jaren aanwas berekend worden.
Het zelfde geldt voor den opstand der herbèbossching.
Tenslotte moet van in de bedrijfsperiode eventueel aan te leggen
nieuwe bebosschingen eveneens 5 jaren aanwas in rekening gebracht
worden.
..
, . ,
' D . De ideale aanwas
Ter vaststelling van de aanwas in het ideaal samengestelde bosch is
geen uitvoerige berekening noodig. D e jaarlijksche aanwas is hier immers
gelijk aan de houtmassa van de oudste leeftijdstrap.
.
... <
•
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' In de opbrengstgrafiek "van dé ,Richtlijnen' leest men voor groveden
voor de gemiddelde boniteit van de bedrijf sklasse die massa per ha af.
Vermenigvuldiging van dit cijfer met het aantal ha dat ideaal als oudste
Ieeftijdstrap" aanwezig is, geeft .-de ideale aanwas per' jaar voor het in
behandeling zijnde bedrijf. .
De'ideale aanwas in de komende bedrijfsperiode is 1Ö X
jaar"
lijksche aanwas.
- ,
•
4. Dunningsopbrengsten.
•
:
'
In het bedrijfsplan behoorën ook nog de dunningsopbrengsten in beschouwing- genomen te worden.
Vastgesteld wordt welke houtmassa uit dunningen in de bedrijfsperiode verwacht mag worden, en een algemeen dunningsplan wordt
ontworpen.
• D e vaststelling van de uit dunning te" verwachten houtmassa geschiedt
per leeftijdsklasse, uitgaande, van de middenleeftijd daarvan, en voor
groveden rekenende met een dunriing om de 5 jaren. In de bedrijfsperiode komt dus bij groveden elke afdeeling tweemaal aan de beurt.
D e gemiddelde boniteit van élke leeftijdsklasse is bekend. Voor groveden vindt men in de .Richtlijnen* voor de heele boniteit de ideaal té
verwachten dunningsopbrengsten voor 5-jarige leëftijdstrappen; Voor de
berekende gemiddelde boniteit der leeftijdsklassen die geen heele cijfers
zijn, worden als opbrengsten de evenredige tusschencijfers berekend.
Voor in de .Richtlijnen' niet opgenomen leeftijden worden de dunningsopbrengsten zoo goed mogelijk geschat. Beneden de 15-jarige leeftijd
worden geen'dürinirigsopbrengsten in rekening gebracht. •
Ter vaststelling van de werkelijk te verwachten dünningsopbrengst
moet dan nog gecorrigeerd worden met de gemiddelde volkomenheidsgraad van de leeftijdsklasse.
'
Het plan van regeling van het bedrijf.
O p grond van dê hiervóór besproken gegevens, vervat in het leeftijdsklassen-overzicht en in de cijfers betreffende houtvoorraad en aanwas,
moet dan een regeling van het bedrijf ontworpen worden, nader uitgewerkt voor de eerstkomende 10-jarige bedrijfsperiode.
D e daarbij te volgen gedachtegang is in de .Richtlijnen' duidelijk
gemaakt iri. de uitwerking van een concreet geval. H e t verdient aanbeveling die uitwerking te bestudeeren. Zeer leerzaam is het bovendien
om bedrijfsplannen door te werken, wanneer inen daartoe gelegenheid
krijgt.
. v
• '
•
In deze artikelen, die slechts de bedoeling hebben meer overzicht en
inzicht te geven dan in de .Richtlijnen' — als leidraad bedoeld — mogelijk was. zal het aantal concrete uitwerkingen niet met nog een vermeerderd worden.
- ,
•
Hier zal volstaan worden met enkele korte algemeene opmerkingen,
die eenig inzicht geven in de overwegingen, welke leiden tot het ontwerpen van de regeling.
Het pürit waar alles om draait^ en dat zijn consequenties heeft ten
aanzien van andere punten, die bekeken moeten worden, is de vaststelling van de kapmassa.
';

V o o r de vaststelling van de kapmassa moet men kijken naar de grootte
van de werkelijk te verwachten aanwas, want het ligt voor de hand, J dat
men in beginsel niet meer mag1 kappen dan 'die aanwas,' omdat een
grootere kap zou beteekenën dat men dé hoütvoorraad aantast. Echter
moet daarbij tevens gelet worden op de grootte van de ideaal-mogelijke
aanwas, en op de grootte van de werkelijke en de ideale hoütvoorraad.
Is de werkelijke hoütvoorraad grooter dan de ideale, en blijkt uit de
verdeeling ervan over de leeftijdsklassen dat de oorzaak daarvan ligt in
de aanwezigheid van een overmaat van oude (kapbare) en overoude
opstanden, dan kan dit nopen tot een grootere kapmassa, temeer, omdat
vaak die oude opstanden een geringe aanwas zullen hebben, zoodat omzetting ervan in goedgroeiend jong bosch de aanwas zal vergrooten.
Is de werkelijke hoütvoorraad kleiner dan de ideale, wat in den regel
te wijten is aan een overmaat van jong bosch, dan kan het zijn, dat men
minder kapt dan de aanwas, om te voorkomen dat ér jaren komen waarin
te weinig of geen kaprijp bosch te kappen zou zijn.
^j ' :
Het hangt in zulke gevallen zeer af van de combinatie van factoren,
en van de ontwikkeling die deze in de komende periode(n) zullen doormaken, hoe de beslissing valt.
Het is duidelijk, dat er voor die beslissing een moeilijkheid optreedt,
die slechts door een compromis, vaak gegrond op een overzicht op langen
termijn, op te lossen is. Die moeilijkheid is deze : voor de vaststelling
van de kapmassa kijkt men naar werkelijke en ideale hoütvoorraad en
aanwas, en vormt zich dan een denkbeeld omtrent een aanvaardbare
kapmassa'. Die kapmassa beteekent een zekere oppervlakte bosch. Hierdoor zou een grootheid bepaald zijn, die langs den zelfstandigen weg
van een juiste verdeeling van de totale oppervlakte over de leeftijdsklassen in principe reeds tevoren gegeven is. Door geven en nemen, en
beschouwing van de ontwikkeling over lang eren termijn, komt men tót
een compromis betreffende die twee grootheden, die elkaar wederkeerig
bepalen.
V
Bovendien is er een tendens tot een cirkelredeneering : de vaststelling
van een aanvaardbare kapmassa berust, zooals gezegd, o.a, op het gegeven der werkelijke aanwas. D e aanneming van een aanvaardbare kapmassa beteekent een bepaalde kap-oppervlakte. M a a r de grootte der
kap-oppervlakte heeft men tevoren al noodig voor de berekening van
de werkelijke aanwas (zie bl. 13). Door beschouwing en probeeren, met
plaatsing in grooter verband en overzien der ontwikkeling over langere
termijn, moet men deze cirkel doorbreken.
D e beslissing in het compromis en de doorbreking van de cirkel berusten in hoofdzaak hierop, dat men primair vaststelt welke jaarlijksche
en periode-kapvlakte in overeenstemming is met den idealen toestand,
en aan die grootheid zooveel mogelijk vasthoudt.
,

Heeft men aldus kap-oppervlakte (en dus kapmassa) voor de bedrijfsperiode beredeneerd vastgesteld, dan volgen daaruit de jaarlijksche cijfers
. daarvoor.'
«
V
Een algemeen kapplan voor de bedrijfsperiode wordt vastgesteld,.
waarin de afdeelingen die ter voldoening aan dat plan voor velling in
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aanmerking komen, worden opgesomd, eventueel in volgorde van urgentie.
.
;
*• ; '
D e beheerder moet, mede' in verband met boschbouwkundige overwegingen, een belangrijke mate van vrijheid behouden in de keuze en
de volgorde van de te vellen a.fdeelingen, telkens op te nemen in een
jaarlijks veilingsplan.
,
,
, •
O p overeenkomstige wijze worden opgemaakt een algemeen cultuur"
plan en dunningsplan, alsmede een jaarlijks dito.
*
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Tenslotte worden in het bedrijfsplan nog. opgenomen plannen voor
overige maatregelen, zooals bijv. : plan van boschbouwkündige maatregelen, niet behoorende tot kap of cultuur; plan van aanleg of verbetering van wegen en sleuven ; plan-van oprichting van gebouwen en
dergelijke ; plan van grenswijzigingen ; en eventueele andere plannen.

